הקיסר נירון מבעיר את המזרח
התיכון :על מדינה קטנה ומטריפה
מאת ד”ר גיא
בכור
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היה יום קיץ חם ,כאשר פרצה דליקה בחנות רעועה אחת ,ליד סירקוס
מקסימוס שברומא העתיקה .האש התפשטה במהירות עם הרוחות ,העלתה את
העיר כולה באש ,והשריפה הזו השתוללה במשך תשעה ימים רצופים ,עד
שדעכה ,וכבתה לה
בעצמה.

ההיסטוריון הנודע טקיטוס ,שחזה בשריפת
הענק בהיותו בן  ,9ציין ששני שלישים מן הבירה רומא נחרבו ,כולל
אלפי  ,Insulaeכלומר בלוקוני
מגורים .עשרה רבעים של העיר נהרסו ,ורוב האוכלוסייה של שני מליון איש ,הפכה חסרת

בית .המקדש העתיק של יופיטר ומקדש הבתולות הוסטאליות נחרבו גם הם .זה היה אסון
נורא.

מה שייזכר בתולדות האנושות היתה התנהגותו של
הקיסר נירון ) ,(37-68שכבר אז נודע במגלומניה ובאכזריות שלו,
ונמסר שהוא צפה באש
מנקודה גבוהה בעיר ,נהנה להביט בלהבות הענק ,כמו בדרמה אקסטאטית,
תוך שהוא פורט על
הלירה )כלי מיתר עתיק( שלו ,מלווה בנגינה את השריפה.

בסופו של דבר נתן נירון הוראה לבנות את
העיר מחדש ,כאשר הוא שמר לעצמו שליש משטח העיר ,עבור ארמון הפאר
שלו .Domus Aurea ,רבים סבורים עד
היום שנירון הוא שהצית את השריפה ,טענה שחזרה גם אצל ההיסטוריון ,Suetonius
שהרבה דברים
טובים לומר על נירון קיסר אף פעם לא היו לו.

אז מי מבעיר את המזרח התיכון כמו פירומן? נסיכות קטר היא
נסיכות שולית בשטחה ובמיקומה ,אך יש יסוד מוצק לראות בעומד
בראשה ,האמיר
חמד בן ח’ליפה אאל-ת’אני )נולד ב ,(1952 -כאחראי מרכזי לבעירה
האוחזת
מסביב.

בקטר הזעירה יש שני מליון תושבים ,אך רק כמה מאות אלפים מהם הם
אזרחים בעלי
זכויות; כל הייתר עובדים זרים .הקטרים הבסיסיים הם ממוצא בדואי,
רובם סונים,
השומרים על רמת העושר הגבוהה בעולם :כמעט  100אלף דולר לנפש בשנה
)פי שניים מאשר
בארצות הברית ופי שלושה מאשר בישראל( .במילים פשוטות אפשר לומר
שלקטרים

פשוט אין מה לעשות עם כמויות הכסף האדירות שבידם ,הכל מגז ונפט.
והם
ממשיכים לגלות עוד ועוד שדות גז ומרבצים ,ועימם עולה עוד העושר
האגדי .הייתי בקטר
פעמיים ,בשנות התשעים ,אך מאז זינקה שם רמת החיים ללא הכר.

כיצד מבעירים הקטרים את המזרח התיכון?

1
באמצעות רשת הטלוויזיה שבבעלות השליט חמד בן ח’ליפה“ ,אלג’זירה”,
כולל אתר האינטרנט
שלה ,הופלו השליטים הלאומיים
אלג’זירה השתתפה באופן
פעיל בכיסוי ההפגנות
נפלו .אלה לא היו כלי

האדירות

של

המזרח

ובהסתה

התיכון

להפיל

את

לפני

כשנתיים.

השליטים,

שאכן

תקשורת מדווחים ,אלא יוצרים ומסיתים.

2
הרשת מדגישה את תפקידם של “האחים המוסלמים” והסלפים במזרח תיכון
החדש .אלה הם אדוני
המזרח התיכון החדש ,ואלג’זירה היא ערוץ הבית שלהם .מטיף הדת
הקיצוני ,הנחשב
כמנהיג רוחני של “האחים המוסלמים” במזרח היכון כולו ,יוסוף
אלקרדאווי
המצרי ,מתגורר דרך קבע בקטר ,ומטיף בקביעות ב”אלג’זירה”.
איך שולחים
את המאמר הזה לחברים? יש כפתור “המלץ לחבר” ,בתחתית המאמר.

הדרך הטובה ,האישית והמהירה
ביותר לדעת מתי עולים מאמרים באתר היא להירשם
כאן ,ולקבל התראה למייל האישי.
הנרשמים קוראים
ראשונים.

3
קטר היא ספקית המימון למדינות האסלאמיות החדשות ,כמו תוניסיה,
מצרים ,עזה-חמאס ,ועוד .באמצעות הכסף שלה היא בונה ומחזקת את
שלטון התנועות
האסלאמיות במדינות הערביות סביב .תרומות למסגדים ,ארגונים דתיים
ומנגנונים שמרניים
במימון הנסיכות ,רק מושכים את העולם הערבי למטה
כמשקולת.

4
קטר עומדת מאחורי חימוש המורדים האסלאמיסטים במזרח התיכון .היה
לה תפקיד דרמטי
בהפלת משטר מועמד קדאפי בלוב ,כאשר סיפקה נשק למורדים ,ויש לה
תפקיד מרכזי באספקת
נשק למורדים בסוריה ,יתכן אפילו נשק כימי .קטר גם מסייעת לחמאס
ברצועת עזה ,ועל פי
דיווחים נוספים גם למורדים בתימן ובמאלי .שם היא חברה לארגוני
אלקאעדה ,נגדם נלחם
הצבא הצרפתי .האם לכסף יש ריח? פעם טיטוס איתגר את אביו ,הקיסר
אספסיאנוס
)מדכא המרד היהודי הגדול( ,על שהטיל מס על השירותים הציבוריים
ברומא .הקיסר החזיק
מטבע בידו ,ושאל את בנו“ :נו ,בני ,האם לכסף יש ריח?” )“.(“Non olet

הנשק הזה מביא למותם של עשרות אלפים במזרח התיכון .לכסף יש

ריח.

5
מאבק קולני נגד ישראל .אתר האינטרנט של אלג’זירה הפך כבר מזמן
לכלי תעמולה ארסית
נגד ישראל ,כאשר יום יום מוצגים שם “פשעי הכיבוש” ,אפילו אם
מדובר במצב בתוך ישראל
עצמה .באופן מלאכותי מדגישה הרשת הזו את ישראל ,למרות הזוועות
המתרחשות בכל עבר
בעולם הערבי ,והמלאכותיות זועקת עד כדי גיחוך .ואת מי לקחה
אלג’זירה כפרשן לענייני
ישראל ,המנהל בעצמו רשת קרנות קטריות עמוסות פטרודולרים ,אם לא
את חובב ציון הידוע,
עזמי בשארה.

הרשת והאתר ממש מסיתים את הערבים בתוך ישראל ובשטחי יו”ש
נגד ישראל ,כשם שהסיתו את המצרים ,התוניסאים ועוד .קטר מממנת את
חמאס ,היא הקימה
קרן להילחם ב”ייהוד” מזרח ירושלים ,עם תקציב של רבע מליארד דולר;
היא מימנה את
המאבק המשפטי נגד ישראל בשל פרשת המרמרה; ועוד .סעודיה ,שגם לה
יש רשת טלוויזיה עם
אתר אינטרנט“ ,אלערביה” שונה מאוד מהתנהגותה הברוטאלית של קטר
נגד ישראל.
למדור הקריקטורות החדש של מושיק גולסט
בג’יפלאנט

6
קטר דורשת “דמוקרטיה” במדינות הערביות סביב ,רק לא אצלה ,כמובן.
זו מדינה דיקטטורית ,שאין בה לא בחירות ,לא מפלגות ,ולא זכויות
פוליטיות לתושבים .נאה דורשת ולא נאה מקיימת .אך טבעי הוא שנשיא
ארצות הברית ברק
אובמה יוקסם מקטר ,תוך אי הבנה מוחלטת של תפקידה השלילי במזרח
התיכון .אובמה רואה
בה בת ברית של ארצות הברית ,לא פחות ,והאמיר יגיע החודש לבית
הלבן כאורח
כבוד.

האם מישהו בממשל האמריקני קורא נכון את מפת המזרח התיכון
המתפרק?

לאחר שרומי עלתה באש ,טירוף המגלומניה
של נירון לא ידע שובעה ,והוא אף נהג לצאת להופעות נגינה ,תוך
שהוא משלם )אלג’זירה(
לאלפי ניצבים לשמש לו כקהל מריע .כאשר הדיח אותו סוף סוף הסינאט,

הוא החליט להתאבד,
לא בעצמו ,חלילה ,אלא בידי עבדו .מילותיו האחרונות היו ,תוך בכי:
“איזה אמן
)דגול( יאבד איתי!” )Qualis artifex
.(pereo

גם חמד בן ח’ליפה ,הרודן מקטר ,חושב שהוא נועד
לגדולות ,עבור העולם כולו .אך בעוד רומי היתה אדירה בגודלה;
מעצמה צבאית ואזרחית,
נסיכות קטר היא בגודל טעות סטטיסטית של סעודיה או של איראן,
שכנותיה .קטר אף לא
מעיזה לשחק בעצמה ,אלא כמו נירון המתאבד ,באמצעות אחרים :אם אלה
ה”פלסטינים”,
“האחים המוסלמים” ,הסלפים ,שדרני המדיה שהיא רוכשת ,או מנגנונים
שאחרים הקימו .זהו
ניצול טפילי של אחרים ,בידי נסיכות חסרת כל תרומה ממשית ,דמיון
או עבודה קשה .כמה
זמן זה יחזיק מעמד?
הרצאה של ד”ר גיא בכור באירוע העסקי שלך? מתכון
להצלחה

7
ניפוח סוגיית רצועת עזה .כתומך ב”אחים המוסלמים” ובסלפים ,אמיר
קטר היה הראשון לבקר ברצועת עזה לאחר מבצע “עמוד ענן” ,כמיטיב
הדגול אצל נתיניו
הקבצנים .בפועל מאיצה קטר את תפקידו המתריס של חמאס ,כמו גם של
קבוצות אלקאעדה ברחבי המזרח התיכון; ח’אלד משעל ,מתגורר בקטר,
ולא
במקרה.

8
מימון המערכה נגד השיעים במזרח התיכון .קטר היא אויבת מושבעת של
השיעים ,איראן ,חיזבאללה ומשטר בשאר אלאסד ,ולצורך בכך היא מוכנה
להקצות סכומים
גדולים ,שיזינו את המלחמה בין העדות .וכסף לא חסר למדינה הזו,
שתופסת כיום תפקיד
חשוב מאוד בעוינות הבינעדתית באיזור .בנקודות התפר בין סונים
לשיעים ,כמו בעיראק,
בפקיסטן ,בלבנון או אפילו במערב ,קטר נמצאת עם הכסף שלה.

לפני שתמשיכו בקריאת המאמר :עוד מאמרים מקוריים של ד”ר גיא בכור,
ותגובות החברים ,ניתן למצוא בדף קוראי ג’יפלאנט בפייסבוק .איך
מצטרפים? למי שהמילה
“אהבתי” או “ ”Likeמודגשת אצלו ,מוזמן ללחוץ עליה ,ולהצטרף בכך
אל המועדון
הפייסבוקי המרשים הזה.

 9ניסיון לערער
את בית המלוכה הסעודי ,שאינו מרוצה כלל מהתפקיד השלילי
)והמנהיגותי( שנטלה
קטר הזעירה על עצמה .אלג’זירה מותחת לא מעט ביקורת על הסעודים,
שאינם מתלהבים בעצמם
מן “האחים המוסלמים” ,מוחמד מורסי או חמאס .כך מתגרה קטר השולית
בסעודיה העצומה
בגודלה .שליט קטר נתפס היום כמקורב לאובמה אף יותר משליט סעודיה,
שגיאה נוספת של
האמריקנים בקריאת המפה.

10
ולבסוף ,קטר אינה מסתפקת בהסתה בפנים המזרח התיכון ,ולשם כך היא
הקימה אל אלג’זירה באנגלית ,כדי שההסתה נגד ישראל והצגת “האחים
המוסלמים” כגורם
מתון ,תגיע גם לעולם .לא רק זאת ,קטר קנתה את ערוץ הטלוויזיה של
אל
גור בארצות הברית )“ ”Current TVהזמין לכ60 -
מליון מתוך  100מליון בתי אב בארצות הברית ,שיש להם גישה לכבלים או ללווין( ,כדי
להשתלט מבפנים על המדיה ועל דעת הקהל האמריקנית .כך האש השורפת תגיע עד
ארצות הברית .קטר מממנת משרדי יעוץ במערב ,קונה מחלקות באקדמיה האירופית
והאמריקנית ,משלמת לארגונים בינלאומיים ,רוכשת קבוצות ספורט ,הכל כדי לקדם את המעמד
הבינלאומי שלה ,ואת הבשורה המגלומנית שלה.

הברית

עלולה

להיות

השפעה

ממשית

על

לשידורים אלה בארצות
האמריקאים ,שיהיו
חשופים לתעמולה הקטרית ,בעוד שלישראל אין שום מענה לבולמוס
התקשורתי-תודעתי הקטרי
הזה ,המתנהל כסוג של מסע צלב נלהב ,מרופד בכסף שיש לו ריח .אגב,
האם לא
הגיע הזמן שגם לישראל יהיה ערוץ טלוויזיה בינלאומי באנגלית? זה
מתחיל להיות
דחוף.

מדוע עושה זאת קטר? ומדוע שיעשה זאת נירון? בשני המקרים
מפנים את תשומת הלב החוצה ,במקום להתמקד בשחיתויות המשטר בפנים;
ובשני המקרים
הרוויחו מציתי האש כוח ושטח .האמיר מרוויח חסינות.

חסינות ,אולי ,אך לא לעולם חוסן :העונש
עוד עלול להגיע עד קטר ,והאש שעזרה להבעיר את המזרח התיכון עשויה
להגיע יום אחד עד
אליה הביתה ,אם מכיוון איראן ,השיעים ,או דרך השכונה הלא-סימפטית

שלה .וכפי
שהרומאים נהגו לומר“ ,Pede poena claudo :העונש
מגיע צולע ,אבל הוא מגיע”.

◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון
 .Gplanet Primeהמינוי הינו לחצי שנה או לשנה .במסגרת המינוי
קוראים את כל המאמרים
הסגורים שפורסמו עד היום ,וממשיכים קדימה לתקופה נוספת .ניתן
לקרוא את תנאי הרישום
ולהירשם – כ א ן.
◄אני
מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר חבר במועדון  ,Gplanet Primeוהמנוי
שלו הסתיים ,לחדש
אותו .כדי לחדש את המינוי יש להכנס לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים
לחץ כאן”,
או –
כ א ן.
◄אם
ברצונכם לשלוח את המאמר הזה לחברים ,עושים זאת באמצעות הכפתור
“המלץ לחבר” ,בדף
הזה ,למטה.
◄למבקשים
לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל האישי ,עושים

זאת –
כ א ן.

